REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO
pn. „Ekologia na co dzień”

I.

Cele konkursu

Cel główny: Włączenie mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia do udziału w zapobieganiu
zanieczyszczaniu środowiska naturalnego oraz obudzenie świadomości, że lokalne środowisko, jest
naszym wspólnym dobrem.
Cele szczegółowe:
•
•
•
•
•
•

II.

krzewienie postaw i zachowań ekologicznych,
propagowanie akcji ekologicznych,
„zaszczepianie” działań zmierzających w kierunku ochrony środowiska,
kształtowanie jedności ze środowiskiem naturalnym,
zdobywanie i pogłębianie wiedzy o ochronie środowiska,
integracja Mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia.

Organizator:

a) Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
III.

Partner Konkursu:

a) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o.o., ul. Matejki 13,
87-200 Wąbrzeźno
IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Założenia organizacyjne
Konkurs ekologiczny zostanie przeprowadzony online oraz tradycyjnie.
Konkurs rozpocznie się 28 grudnia 2020 roku o godzinie 1000.
Czas trwania konkursu do 01 stycznia do godziny 0000.
W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy miasta Golubia-Dobrzynia, którzy
będą zobowiązani oświadczyć, iż są mieszkańcami miasta (wzór w Załączniku nr 1).
Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać grafikę, plakat, ulotkę, nawiązujące do dbania o
lokalne środowisko (format A4,A5)
Każdy, kto bierze udział w konkursie, akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.
Uczestnikiem konkursu może być również osoba niepełnoletnia, której rodzic/prawny
opiekun, wyrazi swoją zgodę (wzór w Załączniku nr 3).
Komisja Konkursowa wyłoni najlepsze prace i przyzna nagrody.
Pierwszą nagrodą w konkursie jest laptop, od drugiego do 6 miejsca przyznaje się tablet,
kolejne 40 nagród to nagrody pocieszenia w postaci dzbanków filtrujących wodę.
Prace należy przesyłać na adres urzędu (decyduje data stempla pocztowego):
Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

11. Za złożenie w terminie uzna się również przesłane zdjęcia prac wraz ze skanami zgód na adres
e-mail um@golub-dobrzyn.pl, z zastrzeżeniem dostarczenia oryginałów na adres Organizatora
w terminie 7 dni od daty zakończenia konkursu pod rygorem odrzucenia pracy.

V.

Konkurs ekologiczny.

Uczestnicy konkursu muszą wykonać jedną z proponowanych prac:
•
•
•

grafika,
ulotka,
plakat.

Praca powinna nawiązywać do dbania o środowisko lokalne. Najlepsze prace oprócz nagród
rzeczowych zostaną wyróżnione poprzez wykorzystanie ich do kampanii edukacyjnej Urzędu Miasta
Golubia-Dobrzynia na rzecz środowiska naturalnego i czystego powietrza. Technika prac dowolna.
Do konkursu może przystąpić każdy Mieszkaniec Miasta Golubia-Dobrzynia, z wyłączeniem
pracowników Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia oraz Jednostek Podległych.
VI.

Zgłaszając pracę, Uczestnik gwarantuje, że jest ona jego wykonania, a jej publikacja przez Urząd
Miasta w Golubiu-Dobrzyniu nie będzie stanowiła naruszenia praw lub dóbr osób trzecich.
Uczestnik konkursu zrzeka się wszelkich praw do przesłanych prac na rzecz Organizatora
(Urząd Miasta w Golubiu Dobrzyniu). W przypadku przesłania pracy pocztą elektroniczną
powinna być ona w dobrej jakości, posiadać format jpg. Przesłane prace będą prezentowane
m.in. na stronie internetowej oraz na Facebook'u Urzędu Miasta na co uczestnik wyraża zgodę.

VII.

Uczestnik konkursu jest zobowiązany do przesłania wraz z pracą formularza zgody na
przetwarzanie jego danych osobowych/danych osobowych dziecka oraz potwierdzenia
zapoznania się z regulaminem konkursu, w tym klauzulą RODO. Formularz dotyczący danych
osoby dorosłej stanowi załącznik nr 1 do regulaminu, a formularz dotyczący danych dziecka –
załączniki nr 3. Formularz jest dostępny na stronie internetowej www.golub-dobrzyn.pl oraz
na Facebook'u Urzędu Miasta. Za bezpieczeństwo danych osobowych do momentu ich
przekazania Organizatorowi odpowiada Uczestnik (rodzic/opiekun prawny –w przypadku
dziecka). Wszystkie prace będą prezentowane na stronie internetowej oraz Facebook'u.

VIII.
Komisja Konkursowa
1. Komisję Konkursową w składzie 3 osobowym powołuje Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia.
2. Pracą Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący wybrany przez Urząd Miasta GolubiaDobrzynia.
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przewiduje się od nich środków
odwoławczych.
4. W sprawach spornych Komisja zajmuje stanowisko w drodze głosowania większością głosów.
IX.
Nagrody
1. Wszyscy uczestnicy otrzymują nagrody rzeczowe.

2.
3.
4.
5.

Laureat konkursu otrzyma nagrodę w postaci laptopa.
Dla 5 kolejnych uczestników, których prace zostały najwyżej ocenione, przewidziane są tablety.
Pozostali uczestnicy otrzymają nagrody pocieszenia w postaci dzbanków filtrujących wodę.
Nagrody zostaną wydane 07-08 stycznia za okazaniem dokumentu tożsamości, oświadczenia
o byciu mieszkańcem Golubia-Dobrzynia i pokwitowaniem odbioru na podstawie protokołów
odbioru nagród, które stanowią załączniki nr 4 i 5 do niniejszego regulaminu.
6. Odbioru nagrody może dokonać wyłącznie osoba, która zgłosiła się w konkursie. Dzieciom i
młodzieży do 18 roku życia nagroda zostanie wydana w obecności rodzica/prawnego
opiekuna, który okaże dowód tożsamości, oświadczenie o byciu mieszkańcem GolubiaDobrzynia oraz pisemną zgodą na udział dziecka w konkursie.
7. Zakup nagród został sfinansowany ze środków Partnera Konkursu.

X.

Postanowienia końcowe

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzję podejmuje Organizator.
2. Organizator zastrzega sobie prawo możliwości przedłużenia konkursu.
3. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej: www.golub-dobrzyn.pl
XI.

Klauzula informacyjna RODO*:

1. Administratorem danych jest Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia, ul. Plac 1000-lecia 25, 87400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 683 54 10-13, e-mail: um@golub-dobrzyn.pl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – e-mail iod@golub-dobrzyn.pl
2. Dane osobowe będziemy przetwarzali na podstawie zgody w zakresie i celu określonym w
treści zgody.
3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów
prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celu lub do czasu cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
5. Ma Pan/Pani prawo do:
• dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania,
• żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*,
• żądania usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 17 ust. 3 RODO*,
• do przenoszenia danych – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób
zautomatyzowany i o ile przesłanie danych jest technicznie możliwe,
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie; wycofanie zgody powoduje skutki na
przyszłość; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak odmowa podania danych
spowoduje, że uczestnictwo w konkursie nie będzie możliwe/ rozpowszechnianie danych w
związku z udziałem w konkursie nie będzie możliwe.

7. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w
tym profilowaniu.

*RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) (Dz. U. UE.L. z 2016r. Nr 119, str. 1 z późn.zm.).

ADRES ORGANIZATORA:
Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia
ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 683 54 10-13, e-mail: um@golub-dobrzyn.pl

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Konkursu Ekologicznego

OŚWIADCZENIE
że jestem mieszkańcem Miasta Golubia-Dobrzynia
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział w konkursie/ rodzica/prawnego opiekuna
……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że jestem mieszkańcem Miasta Golubia-Dobrzynia.
Jestem świadomy/świadoma, że w przypadku złożenia oświadczenia zawierającego nieprawdziwe
informacje, zostanę zdyskwalifikowany w konkursie ekologicznym.

……………………………..

………….………………..……………………………

data

podpis osoby składającej oświadczenie

Załącznik nr 2 do Regulaminu
Konkursu Ekologicznego

Może Pani/Pan cofnąć zgodę w dowolnym momencie–przesyłając wycofanie zgody na adres
email um@golub-dobrzyn.pl lub na adres Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia ul. Plac 1000-lecia,
87-400 Golub-Dobrzyń.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby dorosłej w celu przeprowadzenia
Konkursu Ekologicznego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i
miejsca zamieszkania przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia w celu przeprowadzenia
Konkursu Ekologicznego.
Wyrażam również zgodę na użycie mojego adresu email w celu umożliwienia kontaktu i
wysłania informacji o wygranej.

……………..
data

……………………………………………….
adres e-mail/czytelny podpis

Zgoda na rozpowszechnianie pracy i danych osobowych osoby dorosłej w celu promocji
Urzędu Miasta oraz oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich
Wyrażam zgodę na publikację i rozpowszechnianie mojej pracy oraz mojego imienia przez
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia jako Administratora Danych oraz Gminę Miasto GolubDobrzyń w kampanii ekologicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na fanpage’u w
celu promocji Miasta Golubia - Dobrzynia. Zgoda ma charakter nieodpłatny i nie jest
ograniczona ilościowo. Jednocześnie przenoszę nieodpłatnie na Gminę Miasto Golub-Dobrzyń
autorskie prawa majątkowe do ww. pracy konkursowej zgodnie z załącznikiem.

……………..
data

……………………………………………….
czytelny podpis

Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem Konkursu, w tym klauzulą RODO.
……………..
data

……………………………………………….
czytelny podpis

Załącznik
Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich
Oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu
w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.
Przenoszę nieodpłatnie na Gminę Miasto Golub-Dobrzyń — autorskie prawa majątkowe do
utworu, a także prawa zależne, w tym prawo do opracowania utworu poprzez jego adaptację
lub przerobienie utworu, połączenie z go z innym utworem, a Gmina Miasto Golub-Dobrzyń
oświadcza, iż przyjmuje autorskie prawa majątkowe do utworu.
Autorskie prawa majątkowe do utworu wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Gminę
Miasto Golub-Dobrzyń w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają Gminie
Miasto Golub-Dobrzyń prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania
utworem, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania utworu w kraju i
za granicą bez ponoszenia przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń dodatkowych opłat. Gmina
Miasto Golub-Dobrzyń nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach
eksploatacji:
a) wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy utworów z zastosowaniem technik
poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na
nośnikach optoelektrycznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych;
b) wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie w
sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie (na Facebook, stronach
www) w taki sposób, aby dostęp do utworów przez osoby trzecie był możliwy w wybranym
przez nie miejscu i czasie;
c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie;
d) wykorzystywanie w celach promocyjnych.
Zezwalam Gminie Miasto Golub-Dobrzyń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu
w zakresie wskazanym powyżej oraz przenoszę na Gminę Miasto Golub-Dobrzyń uprawnienie
do udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu.

Załącznik nr 3 do Regulaminu
Konkursu Ekologicznego

Może Pani/Pan cofnąć zgodę w dowolnym momencie–przesyłając wycofanie zgody na adres
email um@golub-dobrzyn.pl lub na adres Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia ul. Plac 1000-lecia,
87-400 Golub-Dobrzyń.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka w celu przeprowadzenia Konkursu
Ekologicznego.
Wyrażam

zgodę

na

przetwarzanie

danych

osobowych

mojego

dziecka

……………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka) w zakresie imienia, nazwiska i
miejsca zamieszkania przez Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia w celu przeprowadzenia
Konkursu Ekologicznego.
Wyrażam również zgodę na użycie mojego adresu email w celu umożliwienia kontaktu
i wysłania informacji o wygranej.
……………..

……………………………………………….

data

adres e-mail/czytelny podpis

Zgoda na rozpowszechnianie pracy i danych osobowych dziecka w celu promocji Urzędu
Miasta oraz oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich
Wyrażam

zgodę

na

publikację

i

rozpowszechnianie

pracy

mojego

dziecka

……………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka) oraz jego imienia przez
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia jako Administratora Danych oraz Gminę Miasto GolubDobrzyń w kampanii ekologicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na fanpage’u w
celu promocji Miasta Golubia - Dobrzynia. Zgoda ma charakter nieodpłatny i nie jest
ograniczona ilościowo. Jednocześnie przenoszę nieodpłatnie na Gminę Miasto Golub-Dobrzyń
autorskie prawa majątkowe do ww. pracy konkursowej zgodnie z załącznikiem.

……………..
data

……………………………………………….
czytelny podpis

Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem Konkursu, w tym klauzulą RODO.
……………..
data

……………………………………………….
czytelny podpis

Załącznik
Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich
Oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu
w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.
Przenoszę nieodpłatnie na Gminę Miasto Golub-Dobrzyń — autorskie prawa majątkowe do
utworu, a także prawa zależne, w tym prawo do opracowania utworu poprzez jego adaptację
lub przerobienie utworu, połączenie z go z innym utworem, a Gmina Miasto Golub-Dobrzyń
oświadcza, iż przyjmuje autorskie prawa majątkowe do utworu.
Autorskie prawa majątkowe do utworu wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Gminę
Miasto Golub-Dobrzyń w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają Gminie
Miasto Golub-Dobrzyń prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania
utworem, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania utworu w kraju i
za granicą bez ponoszenia przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń dodatkowych opłat. Gmina
Miasto Golub-Dobrzyń nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne na następujących polach
eksploatacji:
a) wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy utworów z zastosowaniem technik
poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na
nośnikach optoelektrycznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych;
b) wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie w
sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie (na Facebook, stronach
www) w taki sposób, aby dostęp do utworów przez osoby trzecie był możliwy w wybranym
przez nie miejscu i czasie;
c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie;
d) wykorzystywanie w celach promocyjnych.
Zezwalam Gminie Miasto Golub-Dobrzyń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu
w zakresie wskazanym powyżej oraz przenoszę na Gminę Miasto Golub-Dobrzyń uprawnienie
do udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu.

Załącznik nr 4 do Regulaminu
Konkursu Ekologicznego

PROTOKÓŁ ODBIORU NAGRÓD PRZEZ LAUREATÓW KONKURSU EKOLOGICZNEGO pn. „Ekologia na
co dzień”

l.p.

Nazwa nagrody

1.

Zajęte
miejsce w
konkursie
I.

Imię i nazwisko

Data odbioru
nagrody

2.

II.

22 grudnia 2020

3.

III.

22 grudnia 2020

4.

IV.

22 grudnia 2020

5.

V.

22 grudnia 2020

6.

VI.

22 grudnia 2020

22 grudnia 2020

Podpis
laureata
konkursu

Załącznik nr 5 do Regulaminu
Konkursu Ekologicznego

PROTOKÓŁ ODBIORU NAGRÓD POCIESZENIA KONKURSU EKOLOGICZNEGO pn. „Ekologia na co
dzień”

l.p.

Nazwa nagrody

Imię i nazwisko

Data odbioru nagrody

1.

23 grudnia 2020

2.

23 grudnia 2020

3.

23 grudnia 2020

4.

23 grudnia 2020

5.

23 grudnia 2020

6.

23 grudnia 2020

7.

23 grudnia 2020

8.

23 grudnia 2020

9.

23 grudnia 2020

10.

23 grudnia 2020

11.

23 grudnia 2020

12.

23 grudnia 2020

13.

23 grudnia 2020

Podpis laureata
konkursu

14.

23 grudnia 2020

15.

23 grudnia 2020

16.

23 grudnia 2020

17.

23 grudnia 2020

18.

23 grudnia 2020

19.

23 grudnia 2020

20.

23 grudnia 2020

21.

23 grudnia 2020

22.

23 grudnia 2020

23.

23 grudnia 2020

24.

23 grudnia 2020

25.

23 grudnia 2020

26.

23 grudnia 2020

27.

23 grudnia 2020

28.

23 grudnia 2020

29.

23 grudnia 2020

30.

23 grudnia 2020

31.

23 grudnia 2020

32.

23 grudnia 2020

33.

23 grudnia 2020

34.

23 grudnia 2020

35.

23 grudnia 2020

36.

23 grudnia 2020

37.

23 grudnia 2020

38.

23 grudnia 2020

39.

23 grudnia 2020

40.

23 grudnia 2020

